






 :تمدیَ بٗ عزیزأی کٗ 

عمٍشاْ بر احساسشاْ غٍبٗ ِی کٔد. 

برای تحِي آرائ دیگراْ تِریْ ِی کٔٔد. 

بٗ ٚاسطٗ زحِتی کٗ ِی کشٔد ِ٘یشٗ خستٗ أد. 

برای چٙي ساي آیٔدٖ خٚد برٔاِٗ ریزی ِی کٔٔد. 

فرق بیْ ٘شت ٚ٘شت ٚیک دلیمٗ را ِی دأٔد. 

رٔگٙای شاد خٍمت را در ظا٘ر خٚد سپاس ِی دارٔد. 

با ِحاسبٗ حرٚف اضافٗ سخْ ِی گٚیٔد. 

لاعدٖ ِٔد فکر ِی کٔٔد. 

برای ٘ر سٚاٌی چٔدیْ پاسخ ِتفاٚت دارٔد. 

عصبأیت خٚد را بٗ تاخیر ِی أدازٔد. 

شئاْ را بر لدرت ِمدَ ِی شِارٔد. 

در رفتار لابي پیش بیٔی أد. 

درصد ٚکار تدریجی را ِیدأٔد“ ِعٔای تٔاسب. 

برای افزایش لدرت کشٚر تاِي ِیکٔٔد. 

برای جٍب اعتِاد دیگراْ حتی در ٔگاٖ کردْ دلت ِی کٔٔد. 

دغدغٗ ٚفای بٗ عٙد آٔٙارا شب از خٚاب بیدار ِی کٔد. 



 ثِ ًظش ضوب     
 پیطشفتِ  ٍ ووتش تَسؼِ یبفتِ  دس چیست؟ تفبٍت ثیي وطَسّبی

 

 :سَال 

 ثِ ػٌَاى اغل پبیِ اخالق -
 ٍ ّن فىشی ٍحذت -
 پزیشی هسئَلیت -
 لبًَى ٍ همشساتاحتشام ثِ  -
 ثِ وبس ػطك -
 ثِ هٌظَس سشهبیِ گزاسی سٍی آیٌذُ سختی ّبتحول  -
 ثشتش ٍ فَق الؼبدُهیل ثِ اسائِ وبسّبی  -
 پزیشی ًظن -



اخالق اخالق حرفٗ ای ٚاخالق اداری: فصي اٚي 

َٚجایگاٖ کار در اسالَ: فصي د 

َٚارزشٙا ِٚسئٌٚیتٙای اخاللی ِدیراْ ٚکارِٔداْ: فصي س 

َصفات اخاللی کارِٔداْ: فصي چٙار 

َرعایت اخالق حرفٗ ای در ٔظاَ اداری ٚارتباط : فصي پٔج

 آْ با بٙرٖ ٚری

  فٙرست ِطاٌب



 اخالق اخالق حرفٗ ای ٚاخالق اداری: فصي اٚي
 

 :هعٌي لغَي اخالق
هعٌي دس فشٌّگ هعيي اخالق بِ هعٌي خلك ٍ خَي ّا، طبيعت باطٌي، سشضت دسًٍي 

 .ضذُ است
 . هي باضذايي دٍ ٍاطُ دس اصل بِ يك سيطِ باص هي گشدد خُلُكٍ  خُلْكجوع  اخالق

 .بِ هعٌاي ّيات ٍ ضكل ٍ صَستي است كِ اًساى با چطن هي بيٌذ خُلُك  .

 .  بِ هعٌاي لَا ٍ سجايا ٍ صفات دسًٍي است كِ با چطن دل ديذُ هي ضَد ٍ ُخلْك

ضَد، كاسّا بِ آساًى اًجام پزيشد   اى است پايذاس دس ًفس آدهى كِ سبب هى هلكِ
 .بذٍى ًياص بِ اًذيطِ ٍ ًگشش 

 :آًچِ دس ايي هجوَعِ هبٌاي هباحث اخالق حشفِ اي لشاس هيگيشد تعشيف صيش است

الگَي سفتاس استباطي دسٍى ضخصي ٍبشٍى ضخصي هبتٌي بش سعايت حمَق 
 طشف استباط

 

 

 

 



 اخالق در آِٚزٖ ٘ای دیْ ِبیْ اسالَ

ْاخالق از دیدگاٖ لرا 

اخالق از دیدگاٖ احادیث 

(رٖ)اخالق از در کالَ اِاَ خِیٔی 



 ِفَٙٚ اخالق حرفٗ ای

 در ابتدا ِفَٙٚ اخالق حرفٗ اي بٗ ِعٔاي اخالق وار

در حاٌیوٗ اِرٚز تعاریف . ٚاخالق ِشاغي بٗ وار ِیرفت

 :ِختٍفي از اخالق حرفٗ اي ارائٗ وردٖ أد

-  ٗاخالق حرفٗ اي یوي از شعبٗ ٘اي جدید اخالق است و

ِیوٚشدبٗ ِسائي اخاللي حرفٗ ٘اي گٚٔاگْٚ پاسخ دادٖ 

 .ٚبراي آْ اصٌٚي خاص ِتصٚر شٚد

-  اخالق حرفٗ اي بٗ ِسائي ٚپرسشٙاي اخاللي ٚاصٚي

 .ٚارزشٙاي اخاللي ین ٔظاَ حرفٗ اي ِیپردازد

ٚ..... 



 ٘ٚش اخاللی

توانایی درک درست از خالف، داشتن اعتقادات اخالقی قوی و عمل به آنهاست . 

اصول هوش اخالقی در مدیریت 
بٗ ٔظر آٔاْ . ٘ٚش اخاللی را تٚأایی تشخیص درست از اشتباٖ ِی دأٔد کٗ با اصٚي جٙأی سازگار استلنینک وکیل 

ْ گٚٔٗ برای ِٚفمیت ِداَٚ سازِأی ٚ شخصی ضرٚری است  :چٙار اصي ٘ٚش اخاللی، بدی

أجاَ آٔچٗ کٗ ِی دأیَ . یعٔی ایجاد ِ٘ا٘ٔگی بیْ آٔچٗ کٗ بٗ آْ باٚر داریَ ٚ آٔچٗ کٗ بٗ آْ عِي ِی کٔیَ :درستکاری

کسی کٗ ٘ٚش اخاللی باالیی دارد، بٗ شیٖٚ ای کٗ با اصٚي ٚ عمایدش . درست است ٚگفتْ حرف راست در تِاَ زِأٙا

 .سازگار باشد، عِي ِی کٔد

کسی کٗ ٘ٚش اخاللی باالیی دارد، ِسئٌٚیت اعِاي ٚ پیاِد٘ای آْ اعِاي، ِ٘چٔیْ اشتبا٘ات ٚ : مسئولیت پذیری

 .شکست ٘ای خٚد را ٔیز ِی پذیرد

اگر ٔسبت بٗ دیگراْ ِٙرباْ ٚدٌسٚز بٚدیَ، آٔاْ ٔیز در زِاْ . تٚجٗ بٗ دیگراْ کٗ دارای تاثیر ِتمابي است :دلسوزی

 .ٔیاز با ِا ِ٘دردی ِی کٔٔد ٚ ِٙرباْ خٚا٘ٔد بٚد

آگا٘ی از عیٚب خٚد ٚتحِي اشتبا٘ات دیگراْ  :بخشش(Lennick & Kiel, 2005 

 



 :در تعریف اخالق حرفٗ ای بٗ ِٚارد زیر اشارٖ شدٖ است

1- اخالق حرفٗ ای رفتار ِتداٚي در بیْ ا٘ي یک حرفٗ است. 

2- اخالق حرفٗ ای ِدیریت رفتار ٚکردار آدِی ٘ٔگاَ أجاَ یک حرفٗ است. 

3- اخالق حرفٗ ای رشتٗ ای از دأش اخالق است کٗ رٚابط شغٍی را ِطاٌعٗ ِیکٔد. 

4-  اخالق حرفٗ ای عبارت است از ِجِٚعٗ لٚأیْ کٗ از ِا٘یت حرفٗ ٚشغي بٗ دست

 .ِیآید

-  ٗاخاللیات ارتباط ٔزدیک ٚ تٔگاتٔگی با ارزشٙا دارٔد ٚ بٗ عٔٚاْ ابزاری ٔگریستٗ ِی شٚٔد ک

اخالق، یعٔی رعایت اصٚي ِعٔٚی ٚ ارزشٙایی کٗ بر رفتار . ارزشٙا را بٗ عِي تبدیي ِی کٔٔد

: 1374دفت، )شخص یا گرٖٚ حاکَ است، ِبٔی بر ایٔکٗ درست چیست ٚ ٔادرست کداَ است؟ 

638 .) 

- اخالق کار(Business Ethics)  ٖبٗ ِعٔی شٔاخت درست از ٔادرست در ِحیط کار ٚ آٔگا

 .أجاَ درست ٚ ترک ٔادرست است

 



 ٚیژگیٙای اخالق حرفٗ ای

 دارای ٘ٚیت :ٚیژگیٙای اخالق حرفٗ ای در ِفَٙٚ اِرٚزی آْ عبارتٔد از

بِٚی  -ارائٗ صبغٗ حرفٗ ای -داشتْ ٔمش کاربردی -عٍَ ٚدأش بٚدْ

ارائٗ دأش  -ٚابستگی بٗ یک ٔظاَ اخاللی -ٚٚابستٗ بٚدْ بٗ فر٘ٔگ

 .  ارائٗ رٚیکرد ِیاْ رشتٗ ای -دارای زباْ رٚشْ أگیزشی -أسأی

ٚیژگیٙای افراد دارای اخالق حرفٗ ای: 

1-                 برتری جٚئی ٚرلابت طٍبی -2ِسئٌٚیت پذیری 

3-                      ْاحتراَ بٗ دیگراْ -4صادق بٚد 

5-                 ِ٘دردی با دیگراْ -6عداٌت ٚأصاف 

7-          رعایت ٚاحتراَ ٔسبت بٗ ارزشٙا ٚ٘ٔجار٘ای  -8ٚفاداری

ٗ   عٔٚاْ گٔا٘اْ بزرگ برشِردٖ است، کٗ چٙارتایش ایٔٙا است)اجتِاعی  :  گأدی چٔد چیز را ب

 . (عشق بدْٚ ایثار، ٌذت، بی ٚجداْ، سیاست بدْٚ اصٚي، تجارت، بی اخالق



 آرِاْ اخالق حرفٗ ای

1- ارائٗ ِالک ٔٙایی ارزشٙا 

2- ترسیَ جدٚي فضائي ٚرذائي 

3-  ِٚردی ِٚبتالبٗ در حٚزٖ اخالق. تحٍیي ِسائي عیٔی. 

4- تبییْ ِعضالت اخاللی در حٚزٖ فعاٌیتٙای حرفٗ ای. 

5- حي تعارضات اخاللی. 

6- ْعطف تٚجٗ بٗ زِیٔٗ ٘ای پیشگیری پیش ازدرِا. 

7- ارائٗ فرایٔد تغییر ٚتصحیح رفتار 

8- تٙذیب ٔفس ٚتعاٌی شخصیت. 

9- ارائٗ اسٖٚ ٘ای اخاللی. 



 ِشکالات ِٚٚأع اخالق حرفٗ ای

1- ارزش ِداري بٗ جاي ِساٌٗ ِحٚري. 

2- جنبه فردي  جنبه سازماني  جنبه محیطي“.غفٍت از عٚاِي اثر گذار بر اخالق حرفٗ اي“ 

3-  (تحٚیٍی ٔگری تحٍیي پدیدار٘ا یا ِفا٘یَ بٗ یکی از زیر ِجِٚعٗ ٘ایشاْ است:)تحویلي نگري. 

                تحٚیي اخالق حرفٗ اي بٗ لأْٚ ِمررات ٚآییْ ٔاِٗ ٘ا: اٌف 

               تحٚیي ِسئٌٚیتٙاي اخاللي در حرفٗ بٗ ِسئٌٚیتٙاي حرفٗ اي: ب 

              تحٚیي اخالق حرفٗ اي بٗ ٘ٔجار٘اي رایج در ِشاغي: ج 

               تحٚیي اخالق حرفٗ اي بٗ ِسئٌٚیتٙاي اخاللي  ِٔابع أسأي: د 

                ٖ : :تحٚیي ِٔشٚر  اخالق سازِاْ بٗ عٙدٔاِٗ اخاللي حرفٗ ٘ا 

 



 فاوتٚر٘اي اثرگذار بر رفتار اخاللي

1- ْسطح وال: 

          لأْٚ –فٔاٚري  –ِذ٘ب  -التصاد -ِحیط سیاسي –فر٘ٔگ 

2- سطح ِیأي: 

          فر٘ٔگ         -خصٚصیات شغٍي -اصٚي رفتاري -ٔظاَ پاداش -رلابت

  -اختیار سِت -جٚ سازِأي –رفتار ِدیر  -ا٘داف سازِأي -سازِأي

 .افراد ِرجع -ارزیابي عٍِورد

3- سطح خرد: 

      تاثیر            -ٚابستگي ِیدأي -ِروز ؤتري -لدرت ٔفس –لصد  –ٔگرش

 .باٚر٘ا -سطح تٚسعٗ اخاللي -ٚاٌدیْ



 ٚظایف ِدیراْ در اخاللي وردْ سازِاْ

ارزشیابي عٍِورد٘اي اخاللي وارؤاْ -اٌف 

اخالق وردْ ا٘داف سازِاْ -ب 

اشاعٗ ارزشٙا ِٚسائي اخاللي در سازِاْ -ج 

اخالق ٚرزي در زٔدگي شخصي -د 

ٖ- اِ٘یت دادْ بٗ اخالق حرفٗ اي در شغي 

ٚ-  برخٚرد عمالٔي ٚرٚشِٔد در ِٚاجٙٗ باِشوالت اخاللي پیش آِدٖ در

 سازِاْ ٚالداَ براي برطرف وردْ آٔٙا

عٔایت خاص بٗ آِٚزش اخالق حرفٗ اي -ز 

تٙیٗ ٚتدٚیْ ِٔشٚر اخاللي ِربٚط بٗ سازِاْ با ِشاروت ِ٘ٗ  -ح

 اعضاي سازِاْ



 فر٘ٔگ سازِأي چیست؟

 فر٘ٔگ سازِأي بٗ ٔظاِي از ِعأي ِشترن اطالق ِیشٚدوٗ اعضاي ین

سازِاْ بدأٙا باٚر دارٔد ٚایْ سازِاْ را از سازِأٙاي دیگر ِتِایز 

تحمیمات ٔشاْ ِید٘دوٗ در ِجِٚع ٘فت ٚیژگي اصٍي جٚ٘رٖ . ِیؤد

 :فر٘ٔگ ین سازِاْ را بٗ ِٔایش ِیگذارد

- ٔٚآٚري ٚریسن پذیري 

-  تٚجٗ بٗ جزعیات 

- ٔتیجٗ گرایي 

- ِردَ گرایي 

- تیَ گرایي 

- رلابتي ٚسخت وٚشي 

- ثبات 



 ِأي  زخاللي ساایه فرٕ٘گ د یجاا

خاللي چٗ ایه فرٕ٘گ د آٚردْ جٛٚبٗ ا ي ِدیریت بر 

ِٛيوٕيُد پيشٕٙارا یر ي ز٘ااز رٚش ِا ترويبي ؟ ٘دَ دٔجاأد اِيت: 

  باشيدْ چشُ ّ٘گاْ ٚ در یه سرِشك ّٔایا  . 

ِٕتمً وٕيداْ یگردبٗ د را خاللي خٛرات أتظاا. 

خاللي بد٘يدزش اِٛآ  . 

زات ِجارا خاللي اغيري عّاٚ ا٘يد داش دپارا خاللي ي اعّارا اشىاآ

 .وٕيد

وٕيداحّا یتي فري ٘اروازٚسا ُ٘ 

 

   



 جایگاٖ کار در اسالَ: فصي دَٚ
 

ِفَٙٚ وار ٚفر٘ٔگ وار  : 

 صطالحابٗ ِعٔاي فعي ٚعِي ٚوردار أساْ است ٚدر : از ٔظر ٌغٚي 

فعاٌیتي است ٔسبتا دائِي وٗ بٗ تٌٚید واال یا خدِت ِي أجاِد ٚبٗ آْ 

 .دستِزد تعٍق ِیگیرد

 ِجِٚعٗ عٍِیاتي وٗ أساْ با ” وار عبارت است از بٗ تعبیري دیگر

استفادٖ از ِغز دستٙا ابزار ِٚاشیٔٙا براي استفادٖ عٍِي از ِادٖ رٚي آْ 

أجاَ ِید٘د ٚایْ اعِاي ٔیز رٚي أساْ ِتمابال اثر ِیگذارد ٚاٚرا تغییر 

ِبتٔي بر فعاٌیت فوري : ِید٘د بٔا برایْ وار داراي سٗ خصٚصیت است 

در لباي أجاَ  -از طریق وار واال یا خدِتي تٌٚید ِیشٚد –ٚبدٔي است 

 .وار دستِزدي پرداخت ِیشٚد



 عٚاِي ِؤثر برارتماي فر٘ٔگ وار

1- فر٘ٔگ ِحیط وار ِطٍٚب 

2- ٔمش ٔخبگاْ ٚسخت وٚشي در ارتماي فر٘ٔگ وار 

3- ٔمش تشوٍٙاي صٔفي در ارتماي فر٘ٔگ وار 

4- ٔمش خأٚادٖ در ارتماي فر٘ٔگ وار 

5- ٔمش ِدیریت در ارتماي فر٘ٔگ وار 

6- ٔمش أگیزٖ در ارتماي فر٘ٔگ وار 



 اِ٘یت وار در سیرٖ پیاِبراْ

 در سیرٖ أبیا کار ِساٚی ارزش ٚجٚدی أساْ است. 

 پیاِبر اسالَ در گفتاری حکیِأٗ بٗ شدت افراد بیکار

ٚتٔبي ٚبی حاي رأکٚ٘ش ٚآٔاْ را سرزٔش کردٖ است 

 :  ِٚیفرِایٔد

( ٗازرحِت خدا دٚر است کسی کٗ بار زٔدگی خٚد را ب
گردْ دیگراْ بیٔدازد ٍِعْٚ است ٍِعْٚ است کسی کٗ 

 .(تباٖ کٔد(در اثر ٔدادْ ٔفمٗ)اعضای خأٚادٖ اش را 



 ِعیار٘ای کار شایستٗ از ٔظر اسالَ

کار ٚکٚشش برای رضای خداٚٔد ٚدر أجاَ  -اٌف

 .کارخدا را در ٔظر داشتْ

کار بر اساس ِعیار٘ای کسب حالي باشد -ب  . 

دیدگاه اسالم در مورد کار: 

1- کار بٗ عٔٚاْ عٔصری از تمٚا پیشگی. 

2- ٖکار بٗ عٔٚاْ عاِي رشد ٚپایداری خأٚاد. 

3- کار بٗ عٔٚاْ عاِي فزایٔدٖ عزت ٔفس. 



 اثرات ٚٔتایج کار ازدیدگاٖ اسالَ

-- زِیٔٗ رستگاری. 

-- تاِیْ ِخارج زٔدگی. 

-- ٌَٚسیٍٗ ارتباط سا. 

-- ْآراِش رٚح ٚٚجدا. 

-- بیدار ِٔٚدْ رٚحیٗ خاللیت. 

-- تثبیت ِٚلعیت اجتِاعی. 

-- جٍٚگیری از ِفاسد. 



 ٚظایف کارِٔد در ارتباط با دیگراْ

(ِرالبت ِٚحاسبٗ ٔفس .)ٚظایف کارِٔد ٔسبت بٗ خٚد -الف 

ِشٚرت -صِیِیت): ٚظایف کارِٔد در برابر ِ٘کاراْ -ب– 

 (پر٘یز از حسادت –احساس تعٙد 

تمسیَ کار  -اٌگٚ بٚدْ:) ٚظایف کارِٔد ٔسبت بٗ زیر دست -ج

ارتمای سطع  -ایجاد ٔظَ -تغافي -پر٘یز از تبعیض -أتماد پذیری -ِٔاسب

 (عٍِی ٚآگا٘ی

 فرٚتٔی -برخٚردکریِأٗ:)ٚظایف کارِٔد در ِمابي ِردَ -د-  

 (ِدارا -گرٖ گشایی



 شٙرٚٔد ِداری ٚتکریَ ارباب رجٚع

ضرٚرت ٚاِ٘یت تٚجٗ بٗ رضایتِٔدی ِراجعاْ  -اٌف

 .در سازِأٙای اِرٚزی

ِفَٙٚ ِشتری ِٚراجعاْ ٚتفاٚت بیْ آٔٙا -ب. 

ِفَٙٚ ِشتری گرایی ٚتفاٚت آْ با شٙرٚٔد گرایی -ج: 

     --  رٚابط لاردادی  –حداکثر فرٚش  -أتخاب بازار) ِشتری ِداری

 (افزایش ٘زیٔٗ ِشتری –بازاریابی  –ِٚبتٔی بر ٔظریٗ بازار 

       --  حداکثر ِشارکت ِردِی  –ِحق دأستْ ٚشایستگی )شٙرٚٔدِداری– 

 .(بٙیٔٗ کردْ ٚحد الي کردْ ٘زیٔٗ ٘ای ِردَ –پاسخگٚیی برای استفادٖ از ِٔابع جاِعٗ 



 (ِشتری)تعریف ِٚفَٙٚ رضایتِٔدی ِراجعاْ

 رضایتِٔدی ِراجعاْ یکی از ِعیار٘ای جدید سٔجش عٍِکرد سازِأی

برای رضایت تعاریف . ٚکیفیت خدِات رسأی در سازِأٙای دٌٚتی است

 :ِتعددی ذکر کردٖ أد

1-  ٖبٗ حاٌت شادِأی ِٚطٍٚبیتی کٗ در ٔتیجٗ تاِیْ ٔیاز٘ا ٚبرآٚرد

کردْ تماضا ٚاحتیاجٙای ِراجعٗ کٔٔدگاْ تٚسط ارائٗ کٔٔدٖ خدِت در 

 .ِراجٗ کٔٔدٖ ایجاد ِیشٚد رضایتِٔدی گفتٗ ِیشٚد

2- ٖادراک ِراجعٗ کٔٔدگاْ از عٍِکرد سازِاْ ٚخدِت دریافت شد. 

3-  بٗ عمیدٖ کاتٍر سطح رضایت تابعی است از تفاٚت بیْ ادراک از

 .عٍِکردٚأتظار فرد

4- ٖارزیابی ِراجعاْ از کیفیت کاال٘ا ٚخدِات دریافت شد. 



 (ِشتریٙا)أٚاع ِراجعاْ 

1- ْاز ٌحاظ داخٍی ٚیا خارجی بٚد. 

2- ٔاراضی -خشِگیْ.)از جٔبٗ ِیزاْ رضایتِٔدی آٔٙا-  

 (شیفتٗ –شاد  –راضی 

3- عجٚي -عصبی -پر حرف. ) از ٔظر رفتاری- 

 (ِعٌِٚی –کَ ادب  -ازخٚد راضی  -پرحٚصٍٗ

4- ْ(جدید –لدیِی .)براساس زِا 



 شاخصٙای رضایتِٔدی ِراجعاْ در بخش عِِٚی

1- ْ؛تباطيارعٕاصر ْ ٚ وٕاروا، سایًْ ٚساٚ آّٔایش  فيزیىي (. ٍِِٚس ِٚحسٚس بٚد( 

2-  ْلابي اعتِاد بٚدْ کارکٔا 

3- ِسئٌٚیت پذیری آٔٙا 

4- صالحیت ٚشایستگی. 

5- ْتٚاضع ٚادب ٚاحتراَ در برخٚرد با ِراجعا. 

6- (ِعتبر بٚدْ ِٚشرٚعیت ارائٗ د٘ٔدٖ خدِت.)اعتبار 

7- دْ؛خطر بٛٚ دٚر از ِش وافي آراشتٓ دا (.ایِٔی( 

8- ْدر دسترس بٚد. 

9- ارتباط ِٔاسب. 

10- ْدرک کرد. 



 را٘ٙای جٍب رضایتِٔدی ِراجعاْ

ویژگیهایی از محصول یا خدمت که در رضایت مشتریان تاثیر دارند: 

1 – ٚیژگیٙایی کٗ ِشتری آْ را بدیٙی ِیدأدٚدر : أتظارات اساسی

 .صٚرت حذف ِٚجب ٔارضایتی ِیگردد

2 – ٖٚیژگیٙایی ِٚٚاردی کٗ تٚسط ِشتری تماضا : ٔیاز٘ای بیاْ شد

 .ِیشٚد

3 – ٖٚیژگیٙایی کٗ بٗ دٌیي فراِٚشی یا کَ تٚجٙی : ٔیاز٘ای بیاْ ٔشد

 .ِشتری بیاْ ِٔیشٚد اِا برای اَِٚٙ است

4 – ٖٚیژگیٙایی کٗ بٗ ٔیاز آیٔدٖ ِشتریاْ ِربٚط ِیشٚد : تحریک کٔٔد

 .ٚدر صٚرت ارائٗ ِٚجب شٚر ٚشعف ِشتری ِیگردد
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 انتظارات مشتريان از سازمان ومحصول

 :اًتظبسات هطتشیبى اص سبصهبى
1- ٍاحتشام ثِ هطتشی ٍسفتبس هٌبست ثب ا 
2-   غذالت ٍدسستي دس هؼبهلِ ثب هطتشی 
3-   هحتشم ضوشدى اػتمبدات ٍػمبیذ ًٍظشات هطتشیبى 
4-   اػتوبد ثِ هطتشی 
5- سػبیت ػذالت ٍاًػبف دس هؼبهلِ ٍاسایِ تخفیف ثِ هطتشی 
6- ایجبد اهىبى هطبسوت هبدی ٍهؼٌَی هطتشیبى دس سبصهبى 
7- اعالع سسبًي ثِ ٌّگبم ثِ هطتشیبى اص ًتبیج ػولىشد سبصهبى 
8-  ثش خَسداسی اص حسي ضْشت ٍپیطیٌِ هغلَة 
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 :اًتظبسات هطتشیبى اصهحػَل 
1-  ثشخَسداسی اص ویفیت الصم 
2-  وویت ٍهمذاس هٌبست هحػَل 
3-  ًِلیوت ػبدال 
4-   دست یبثي ثِ هحػَل دس حذالل صهبى 
5- ٌِدستشسي ثِ هحػَل ثِ آسبًي ٍووتشیي ّضی 
6-  دسیبفت تضویي ٍخذهبت پس اص فشٍش 
7-  هغلَثیت ضىل ،اثؼبد،اًذاصُ ٍثستِ ثٌذی هحػَل 
8- ٍُجَد تٌَع دس هحػَالت ػشضِ ضذ 
9- خاللیت ًٍَآٍسی هستوش دس هحػَالت 

 انتظارات مشتريان از سازمان ومحصول
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 هطتشی گشائی  -1
 سّجشی دس سبصهبى  -2
 هطبسوت وبسوٌبى  -3
 دیذگبُ فشآیٌذی   -4
 دیذگبُ سیستوی ثِ هذیشیت   -5
 ثْجَد هستوش  -6
 گیشی گشایبًِ دس تػوین دیذگبُ ٍالغ -7
 وٌٌذگبى اضتشان هٌبفغ دس ساثغِ ثب تأهیي -8

 تىشین عشح ٍ اداسی تحَل صیشثٌبی ویفیت هذیشیت
  ثْجَد ّبی سٍش اص استفبدُ چگًَگی اص است ػجبست ویفیت هذیشیت

  افضایص ثشای دستشس دس ٍ هَجَد ّبی فشغت اص استفبدُ هٌظَس ثِ هستوش
 .هطتشی سضبیت لشاسدادى هحَس ثب ویفیت



 ارکاْ دٌٚت شٙرٚٔد ِدار

1 – شٔاخت ِشتری. 

2 – ْساختْ عٍِیات سازِاْ بر اساس ِشتریا. 

3 – ِْدیریت ارتباطات ذیٔفعاْ سازِا. 

4 –  ٖبٙرٖ گیری از شٔاخت ِشتری برای ارائٗ ستاد

 .٘ای ٘دفِٔد
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 چرخٗ کیفیت ِشتري  ِدار

 
 

 اهدازى گيري و بازخٍر       

 ًیبصّب ٍ اًتظبسات هطتشی
 (ویفیت لبثل اًتظبس)

 تطخیع ًیبصّبی هطتشی

 هحػَل/ثشگشداى ثِ هطخػبت خذهت
    (ویفیت عشح) 

 ویفیت ٍالؼي)خشٍجي )

 ویفیت دسن ضذُ)هطتشی  ثشداضت)

 کيفيت مٍرد اهتظار -کيفيت واقعي =  برداضت از کيفيت



 ٔارسائیٙای ٔظاَ شٙرٚٔد ِداری

-  تٚجٗ ٔکردْ بٗ اصي ِشتری ِداری ٚجٍب رضایت

 .ِردَ

- رفتار ٔأِاسب با ِردَ از جأب کارگزاراْ دٌٚت. 

- ْبازخٚرد ٔگرفتْ از رضایت خدِت گیرٔدگا. 

-  َتفسیر شخصی لٚأیْ ِٚمررات در ارتباط با ِرد. 

-  اطالع رسأی ٔکردْ بٗ ِردَ در خصٚص خدِات

 .ٚٔحٖٚ ارائٗ آْ



 ِفَٙٚ تکریَ ٚارکاْ آْ

ْتکریَ یعٔی گراِی داشتْ عزیز ٚارجِٔد شِرد. 

    عٔاصر تکریَ عبارتٔد از: 

          ذ٘ٔیت ِثبت ٔسبت بٗ ارباب رجٚع: ِعرفت. 

          ٗدٚست داشتْ ارباب رجٚع: عاطف. 

           فداکاری ٔسبت بٗ ارباب رجٚع: رفتار. 



 ِبأی ٚاٌزاِات تکریَ ِردَ در ٔظاَ اداری

 ِبأی اعتمادی –اٌف 

 ِبأی حمٚلی –ب 

ٖشٚرای عاٌی اداری  1381/2/10ط ِٚرخ /13/18540ِبٔای حمٚلی طرح تکریَ ِصٚبٗ شِار

 :است کٗ در آْ أجاَ اِٚر زیر برای دستگا٘ٙای ِشِٚي تکٍیف شدٖ است

َشفاف ِٚستٔد سازی ٔحٖٚ ارائٗ خدِات بٗ ِرد. 

َاطالع رسأی از ٔحٖٚ ارائٗ خدِات بٗ ِرد. 

ْتدٚیْ ِٔشٚر اخاللی سازِا. 

َبٙبٚد ٚاصالح رٚشٙای ارائٗ خدِات بٗ ِرد. 

َٔظر سٔجی از ِرد. 

َٔظارت بر حسْ رفتار کارکٔاْ با ِرد. 

 تشٚیق ٚتمدیر از ِدیرْ ٚکارکٔاْ ِٚفق ٚبرخٚرد با لأٚٔی با ِدیراْ ٚکارکٔأی کٗ ِٚجب

 .ٔارضایتی ِردَ ِیشٚٔد
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 كليّات
  

ي وحُي شفاف َ مستىد ساز

 مردمارايً خدمات بً 

ي تدَيه مىشُر اخالق

 مردمسازمان درارتباط با 

ي بٍبُد َ اصالح رَشٍا

   مردمارائً خدمات بً 

وظارت برحسه 

كاركىان رفتار

دستگاٌٍاي 

 مردماجرايي با 

ي اطالع رساو

از وحُي ارائً 

خدمات بً 

 مردم

A:/طرح تكريم.ppt


39 

 چگونگی تحقق راههای ارائه خدمات با کیفیت

 هستٌذ سبصی ًحَُ اسائِ خذهت          
 :تؼشیف هستٌذ سبصی

 هستٌذ سبصی یؼٌي ثِ سضتِ تحشیش دسآٍسدى فشآیٌذ اًجبم وبس -1
 هستٌذ سبصی یؼٌي هىتَة وشدى سٍش اًجبم وبس -2
 هستٌذ سبصی یؼٌي ثِ تػَیش وطیذى هشاحل اًجبم وبس -3
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 شفاف سازي ِٚثرتریْ شیٖٚ ِبارزٖ با فساد اداري

 دالئل گًَبگًَي ثشای فسبد اداسی دس جَاهغ هختلف ٍجَد
فمش .فمش التػبدی ًٍبثسبهبًیْبی دسآهذی وبسوٌبى سبصهبًْب :داسد

فمذاى لَاًیي . فشٌّگي ٍػذم ٍجَد ثبٍسّبی استَاس اخاللي 
اهب ضبیذ هْوتشیي  ..... ٍهمشسات ثبصداسًذُ ًٍظبهْبی وٌتشلي هَثش ٍ

دلیل اضبػِ فسبد اداسی ًجَد سبختبس ّبی ضفبف ٍسٍضي اًجبم اهَس 
دس هحیغْبی اداسی غیش ضفبف ٍهجْن اهىبى . دس سبصهبًْب ست

ثٌبثشایي ضبیذ ثِ جشات ثتَاى . وجشٍیْبی اداسی افضایص هي یبثذ
ادػب وشد وِ هَثشتشیي ضیَُ ّبی هجبسصُ ثب فسبداداسی خشٍج اص 

فضبی  تبسیه ٍسبیِ ٍضفبف سبصی ٍسٍضي سبختي هحیظ  
   .است ٍسبختبس اداسی



 دالیي عدَ شفافیت ٚپاسخگٚیي در ٔظاَ اداري ایراْ

خٚیشاٚٔد گرایي 

 ٔبٚد لأْٚ گرایي 

 ِٚأع فر٘ٔگي 

 ِٚأع اجتِاعي 

 ٔظاَ اداري 



 اجزا شفاف و مستند سازی فرایندها

 ًَع خذهبت لبثل اسائِ ثِ اسثبة سجَع  -1
 همشسات هَسد ػول -2
 هشاحل اًجبم وبس  -3
 هذت صهبى اًجبم وبس -4
 هذاسن هَسد ًیبص ٍ ضشوتْبی هَسد ػول -5
 ػٌَاى ٍاحذ، ًبم هتػذی اًجبم وبس ٍ تؼییي اٍلبت هشاجؼِ -6
 ًَع فٌبٍسی هَسد استفبدُ -7
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  :مراحل مستند سازی

 ضٌبسبیي فؼبلیتْبی هختلف اًجبم وبس ّش فشد دس سبصهبى -1
 ًبهگزاسی ّش فؼبلیت -2
 تؼییي ّذف اص اجشای ّش فؼبلیت -3
 هؼشفي خذهت گیشًذگبى -4
 هؼشفي خذهت دٌّذگبى -5
 هؼشفي هذاسن ٍ اعالػبت هَسد ًیبص ثشای اسائِ خذهت -6
هؼشفي لَاًیي ٍ همشساتي وِ هشاحل اًجبم وبس ثش اسبس آى  -7

 غَست هي گیشد
 هؼشفي ضشح هشاحل اًجبم وبس -8
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هؼشفي لَاًیي ٍ همشساتي وِ هشاحل اًجبم وبس ثش اسبس آى غَست   -9
 هي گیشیذ

 (هَسد ًیبص)هؼشفي ًَع في آٍسی هَسد استفبدُ  -10
 هؼشفي هذت صهبى الصم ثشای اًجبم ّش هشحلِ اص وبس -11
 تشسین ًوَداس جشیبى وبس -12

 



 

تبٍیغات  -تابٍٚ اعالٔات)رسأٗ ٘ای دیداری -اٌف

پایگاٖ -ٔٚار٘ای ٚیدئٚیی ٌٚٚحٙای فشردٖ-تٍٚیزیٚٔی

 (اطالع رسأی

برٔاِٗ ٘ای  –تٍفْ گٚیا )رسأٗ ٘ای شٔیداری -ب

 (رادیٚیی

 اعالِیٗ ٘ای -ِطبٚعات)رسأٗ ٘ای ٔٚشتاری –ج

 (کتابچٗ راِ٘ٔا -دیٚاری
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 :می باضد  هحٍى اطالع رساهی بي مراجعين بترتيب اولٍيت و از طرق ذيل

 ًػت دس تبثلَی ساٌّوب دس هجبدی ٍسٍدی ٍ دس هؼشؼ دیذ هشاجؼیي -

 تْیِ ثشٍضَس ٍ تَصیغ ثیي اسثبة سجَع -

 ساُ اًذاصی تلفي گَیب ثشای ساٌّوبیی هشدم -

ًػت ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ، ػَاهل هتػذی اًجبم وبس ، پست سبصهبًی  ٍ   -
 سئَس ٍظبئف اغلی وبسوٌبى دس هحل استمشاس

    تْیِ وتبة ساٌّوبی هشاجؼیي ٍ ایجبد سبیت ایٌتشًتی -



 ِٔشٚر اخاللي ٚاداري وارؤاْ

 ایْ ِٔشٚربراي اشاعٗ ٚاعتالي فر٘ٔگ اسالِي

ٚارزشٙاي أسأي ٚسازِأي در ٔظاَ اداري وشٚر 

ٚٔٙادیٔٗ وردْ ابعادآْ درأدیشٗ ٚعِي وارؤاْ دٌٚت 

 . تدٚیْ شدٖ است 
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ای مواسب ضغلی کليي واحدًا مٍظف بي رعايت اصٍل ذيل می گردهد   :جٌت تثبيت رفتاًر

 سػبیت ادة ٍ ًضاوت ، ػذالت ٍ اًػبف ، ّوىبسی ٍ خَش ثشخَسدی1.

 ....ًظن ٍ آهبدگی ثشای اسائِ خذهبت ، ٍلت ضٌبسی ٍ آساستگی لجبس ٍ 2.

 آهبدگی ثشای اسائِ اعالػبت ٍ تَضیحبت وبفی 3.

 اختػبظ اهىبًبت ٍ فضبی هٌبست جْت آسبیص ٍ استمشاس هشاجؼیي4.

ًػت ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هتػذیبى ، پست سبصهبًی ٍ فْشست ٍظبیف اغلی         5.
 وبسوٌبى دس هحل استمشاس ایطبى ثِ ًحَ هٌبست ٍ لبثل سؤیت

   ایجبد گیطِ ّبی خذهبتی ثوٌظَس وبّص استجبط وبسوٌبى ٍ هشاجؼیي.  7



 مىشًر اخالقی سازمان

  :مىشًر اخالقی بر دي يجٍ استًار است 

 .  كساوی كٍ بعىًان مشتري ي يا ارباب رجًع با سازمان ارتباط دارود 1.

 .  كساوی كٍ ارائٍ خدمت بٍ مراجعان را بر عُدٌ دارود  2.
 ٍمحًرَاي مىشًر اخالقی بر پاي:  

 وظم ي اوضباط در محل كار  – 1
 آراستگی ظاَري  – 2
 يقت شىاسی  – 3
 برخًرد خًب با ارباب رجًع ي رعايت ادب ي احترام ي وساكت  – 4
 اوجام امًر بر اساس عدل ي اوصاف  – 5
   اوجام امًر ارباب رجًع در كمتريه زمان ممكه – 6
  اساس بر امًر بُتر چٍ َر اوجام در اخالقی مىشًر رعايت با گيرودگان خدمات ي دَىدگان خدمات

   . دارود وقش سازمان چشمگير رشد ي پًيايی در مقررات ي ضًابظ



 اصٚي حاوَ بر ِٔشٚر اخاللي وارؤاْ دٌٚت

1 – اصي برابري 

2 – اصي حاوِیت لأْٚ در ِٔاسبات اداري. 

3 –  اصي شٙرٚٔد ِداري. 

4 – اصي احتراَ ٚاعتِاد. 

5 – اصي شفافیت. 

6 – اصي پاسخگٚیي. 

7 – اصي عدَ سٚء استفادٖ از ِٚلعیت شغٍي. 

8 – ْاصي تعٙد ٚٚفاداري بٗ سازِا. 

9 – اصي بٗ وار گیري ِٙارت ٚتخصص. 



 ِفاد ِٔشٚر

رعایت ٔظَ : أجاَ ٚظایف ِٚسؤٌیتٙاي شغٍي ٚسازِأي – الف

بٙرٖ –خاللیت ٚٔٚآٚري  -بٗ وارگیري عٍَ ٚدأش -ٚأضباط

تمٚیت رٚخیٗ أتماد  –حفاظت از اِوأات ٚتجٙیزات  –ٚري 

عدَ تبعیض لِٚي  –رضاي خدارا در ٔظر داشتْ  -پذیري

 ....فاِیٍي جٔسي ِذ٘بي ٔ   ژادي ٚ

رفتار ٚبرخٚرد با ارباب رجٚع ِٚ٘واراْ -ب: 

 حفظ آراستگي ِشاروت جٚیي احتراَ پاسخگٚیي در چارچٚب

 ...لأْٚ ارتباط ِٔاسب با ِردَ برخٚرد عادالٔٗ ٚ



 بٙبٚد ٚاصالح رٚشٙاي ارائٗ خدِت بٗ ِردَ

انواع روشها: 
       سٍضْبی ػوَهي 

 سٍضْبی اختػبغي   1.

 سٍضْبی هطتشن 2.
 



 ابعاد بٙبٚد ٚاصالح رٚشٙاي ارائٗ خدِت بٗ ِردَ

- احصاي فرایٔد٘ا 

- بررسي ضرٚرت أجاَ فرایٔد 

- بررسي افراد أجاَ د٘ٔدٖ فرایٔد 

- بررسي زِاْ أجاَ فرایٔد 

- بررسي ِواْ ٚٚاحد سازِأي أجاَ د٘ٔدٖ فرایٔد 

- بررسي چگٚٔگي ٚٔحٖٚ اجراي فرایٔد 
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 نظارت بررفتار کارکنان از طریق بازرسان ویژه

 کليي دستگاًٌای مصمٍل اين مصٍبي مٍظفود جٌت ارزيابی عملکرد

 :  واحدًای سازماهی تحت مديريت خٍيش اقدامات ذيل را اهجام دًود 

تجْیض ٍاحذّبی ثبصسسی ٍ سسیذگی ثِ ضىبیبت جْت ثبصسسی ٍ سسیذگی ( الف
 .ثِ ضىبیبت 

ثبصسس ٍیژُ اص عشف ٍصیش یب ثبالتشیي همبم هسإل    5اًتخبة حذالل   (ة  
  .دستگبُ ثشای ثبصسسی ٍ اسائِ گضاسش هستوش اص پیطشفت ٍ اجشای هػَثِ 



 ٔظارت بر حسْ رفتار وارؤاْ با ِردَ

َشاخصٙاي ارزیابي وارؤاْ در ارتباط با ِرد: 

     - عٚاِي ظا٘ري 

     - ْاعتِاد ٚاطِیٔا 

     - پایبٔدي بٗ تعٙدات 

     - ِ٘دٌي 

     - لأْٚ ِداري 



 ارزشٙا ِٚسئٌٚیتٙای اخاللی ِدیراْ ٚکارِٔداْ: فصي سَٚ
 

تعٙد ٚاٌزاَ فرد یا سازِأدر لباي حمٚق خٚیش یا : ِسئٌٚیت اخاللي

 .دیگراْ است

عرصٗ ٘اي ِسئٌٚیت پذیري: 

      - ِسئٌٚیت فرد در حریَ خصٚصي 

      - ِٖسئٌٚیت فرد در حریَ خأٚاد 

      - ِسئٌٚیت فرد در حریَ شغٍي 

      - ِْسئٌٚیت فرد در حریَ سازِا 

      - ِسئٌٚیت فرد در حریَ اجتِاع 

      - ِسئٌٚیت فرد در حریَ ِخیط زیست 

      - ِسئٌٚیت فرد در حریَ اٌٙي 



 :اخالق كاسگضاساى 

يىي اص صٍايبي هْن اخاللي وِ دسسغح جبهعِ بِ هٌظَس ايجبد  
استببط هٌغمي ٍ صحيح هيبى هشدم ٍ هسئَليي ٍ دس جْت ًيل 
بِ اّذاف ًظبم هشدهسبالسي ديٌي هَسد تَجِ بَدُ ٍ ّش وذام 

ساعٍ   وُلُّىُن( ظ)اص الطبس جبهعِ  بٌب بِ فشهَدُ سسَل اوشم 
هَظف بِ سعبيت آى ّستٌذ ، بحث  ٍَوُلُّىُن هَسئَُلٌ عَي سَعِيَّتِِ،

 .ببضذ اخالق وبسگضاساى هي



 يفضايل ٍ سرايل اخالل

سشهبيِ ًجبت ٍ سستگبسي اًسبى ٍ سسبًٌذُ اٍ بِ  فضبيل اخالق •
هبيِ بذبختي ٍ ضمبٍت ّويطگي  سرايل اخالقسعبدت جبٍيذ است، ٍ 

 .ٍي است

پس پبن سبختي ًفس اص سصايل ٍ آساستي آى بِ فضبيل اص هْوتشيي  •
 .ٍاجببت است، ٍ بذٍى آى دست يبفتي بِ صًذگبًي حميمي هحبل است

آدهي تب اص صفبت ٍ اخالق سريلِ پبن ًطَد بِ صفبت ٍ اخالق فبضلِ •
آساستِ ًخَاّذ ضذ ٍ ًفس، آهبدُ دسن فيَضبت ٍ بْشُ ّبي لذسي 

 .ًخَاّذ گطت

 



 (صلى اهلل عليِ ٍآلِ ٍسلن) ّذف بعثت پياهبش

 

ّبى  پيبهبش اسالم ّذف بعثت خَد سا وبهل وشدى اسصش•
 : اخاللى اعالم وشدًذ

 .   إًَّوا بُعِثْتُ لُِتَوِّنَ هَكاسِمَ األخالَقِ•

ّبى اخاللى   اسصش ّب ٍ هي فمظ بشاى وبهل وشدى هىشهت•
 . ام بِ پيبهبشى بشاًگيختِ ضذُ



 هصاديك حسي خلك  
 

اص  ّبى سفتبسى ٍ اسصش سٍايبت ايي حمبيك سا اص هىبسم اخالق ٍ آيبت لشآى ٍ•
 بخطص بِ تْي ، بزل ٍ ساستى دس گفتبس : اًذ هصبديك حسي خلك داًستِ

، حفظ عْذ  ى سحن ، صلِ ، حفظ اهبًت ، تالفى وشدى خَبى ديگشاى دست
،  ، صبش ، ضجبعت ، حيب سفيك حك ّوسبيِ ٍ حشهت ٍ ضوبى ٍ اهبى ٍ ٍ

،  ، حفظ آبشٍى هشدم ، هالعفت ، هذاسا ، ًشهى ، ٍفبى بِ عْذ هْوبًذاسى
، آسبى  الفت بب هشدم ، اًس ٍ اًذ وِ بِ اًسبى ستن سٍا داضتِ گزضت اص وسبًى
، تشحّن بِ  تش ، احتشام بِ بضسي ، لٌبعت ، عذالت ، اًصبف گشفتي بِ ديگشاى

حشظ  تجبٍص ٍ ، دٍس بَدى اص حسذ ٍ ، خيشخَاّى ، سعبيت ايتبم تش وَچه
 .   . . . دلى ٍ سخت خطن ٍ سيب ٍ تىبش ٍ ٍ



 كاسگضاساىهثبت اخالق 

 گزضت - 1
 تْزيب ًفس - 2
 هشدم داسي - 3
 جلَگيشي اص تولك ٍ پشّيض اص هٌص جباساى - 4
 ساصداسي - 5
 پشّيض اص خطن - 6
 پشّيض اص تكبش - 7
 سعِ صذس - 8
 هذاسا - 9

 حلن ٍ خَيطتي داسي - 10
 عذالت - 11



 اخالق منفي گارگزاران

عذالتي تبعيض ٍ بي -  
تكبش ٍ تفاخش -    

عجب ٍ خَد پسٌذي -  
سياست طلبي-  
افضٍى طلبي  -  
حيف ٍ هيل بيت الوال -  
سضَُ -    

ساًت خَاسي -                     

http://www.karshenasan.blogfa.com/post-207.aspx


 اّويت اخالق هذيشاى

بٌببشايي دس تحمك اخالق اداسي دس ّش هجوَعِ اي، بيص اص ّش  
تأويذ ضَد ، ٍ هذيشاى اسضذ   اخالق هذيشاى اسضذوس ببيذ بش 

پيص اص آًىِ اص ديگشاى اًتظبس سفتبس ٍ سلَن هبتٌي بش اخالق 
اداسي داضتِ ببضٌذ ، خَد ببيذ جلَُ گش چٌيي اهشي ببضٌذ ؛ ٍ 

ًيض پيص اص آًىِ بب صببى ٍ فشهبى خَاّبى اخالق اداسي ببضٌذ ، 
 خَد چٌيي اهشي سا سبهبى دٌّذُ ببضٌذ وشداس ٍ سفتبسبِ 
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خذهت لبثل اسایِ ثِ هشدم، ضفبف ٍ هشاحل اًجبم آى هطخع، صهبًوٌذ ٍ ثب تضویي  -1
 .سغح ویفیت هغلَة عشاحي ٍ ثِ اعالع آًبى سسبًذُ ضَد

دس هَاسد . اغل دس ًظبم اداسی وطَس، جلت سضبیت ضْشًٍذاى ٍ اسثبة سجَع است -2
 .  تضبد هٌبفغ، جلت ٍ سػبیت هٌؼفت هشدم هالن ػول است

گضاس ٍ پبسخگَ ثِ هشدم ّستٌذ ٍ دس لجبل خسبسات احتوبلي  تّبی اجشایي خذهدستگبُ -3
 .ثبضٌذوٌٌذُ هيٍاسدُ ثش هشدم، هسئَل ٍ ججشاى

هٌذی هشدم اص اسثبة سجَع تذاٍم خذهت ٍ استمب وبسوٌبى دٍلت، هٌَط ثِ سضبیت -4
 .همشسات استخذاهي وبسوٌبى دٍلت ثشاسبس ایي ساّجشد اغالح ٍ ثبصًگشی ضَد. است

دس هَاسد تخلف، ثب لبعؼیت سفتبس ٍ . دس اًجبم خذهبت، اغل ثش اػتوبد ثِ هشدم است -5
 .ثشخَسد ضَد

ّبی دٍلتي دستگبُ. ی خذهبت دٍلتي ثِ هشدم ًجبیذ دس گشٍ یىذیگش لشاس گیشداسایِ -6
 .ّب هَوَل ًٌوبیٌذاًجبم ٍظبیف سا ثِ تحمك ٍظبیف دیگش دستگبُ
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  سا خذهبت ویفیت ٍ هٌذیسضبیت سغح ثیطتشیي وِ وبسوٌبى ٍ هذیشاى -7•
  لشاس تطَیك ٍ تمذیش ضٌبسبیي، هَسد وٌٌذ،هي فشاّن هشاجؼبى ٍ هشدم ثشای

 .گیشًذ
  ثِ .ضَد عشاحي آسبى ٍ سْل غَستي ثِ دٍلتي خذهبت سسبًياعالع ًظبم -8•

  ًظبم اص خَد ًیبص هَسد اعالػبت ثِ هختلف عشق ثِ ثتَاًٌذ هشدم وِ ًحَی
 .ثبضٌذ داضتِ دستشسي وطَس، اداسی

  ٍ ضَد لبعغ ثشخَسد آى، هػبدیك اًَاع ٍ اداسی فسبد هزهَم یپذیذُ ثب -9•
 .گشدد تذٍیي آى ثب هجبسصُ ٍ جلَگیشی ثب استجبط دس هٌبست همشسات

  ٍ سجَع اسثبة ٍ هشدم پیطٌْبدّبی وست ثشای هٌبست سبصٍوبسّبی 10•
  اص آًبى هٌذیسضبیت سغح هٌظن عَس ثِ ٍ ضَد ثیٌيپیص آًْب، اص استفبدُ
 .گیشد لشاس اسصیبثي هَسد دٍلتي، خذهبت
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 هذیشیت سبصهبى ػْذُ ثش هػَثِ ایي اجشای حسي ثش ًظبست -1
 عشیك اهشاص ایي وِ است ًذاساى استب یب ٍ سیضی ثشًبهِ ٍ

 ثبصسسی حىن وِ آًْب ریػالح ٍ هتخػع هتؼْذ، وبسضٌبسبى
 اًجبم استبًذاسد ٍ ّوبٌّگ لیستْبی چه دس اًذ، وشدُ دسیبفت

 ؛ پزیشد هی

ایطبى هَظفٌذ ػذم اجشای هػَثِ سا ثِ اعالع ٍصیشیب  -2
 ثبالتشیي همبم هسئَل دستگبُ ثشسبًٌذ ؛
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    ٍ هذیشیت سبصهبى عشیك اص هشاتت همشس، هْلت اص پس آى اجشای ػذم غَست دس -4
   .ضَد هی گضاسش جوَْس سئیس ثِ سیضی ثشًبهِ

 

    ضوي هػَثِ، اجشای ػذم دلیل ثَدى هَجِ غَست دس است هَظف هسئَل همبم -3
 پیگیشی    سا آى اجشای ٍ تؼییي هطىل سفغ جْت سا هبُ 1 هذت الصم ّبی ساٌّوبیی اسائِ
 ؛ وٌذ
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 نظر سنجی از مراجعین

 .ًحَُ گشدش وبس.  1       

 .تغجیك ٍ یب ػذم تغجیك وبس ثب اعالػبت اػالم ضذُ .  2       

        . چگًَگي سفتبس هتػذیبى.  3       

 :تٍيً برگ وظر سىجی جٍت ارزيابی امُر ذيل  :مرحلي اول 

 :بررسی سً ماًٌ برگٍای وظر سىجی تُسط رئيس َاحد مربُطً بمىظُر :مرحلي دوم 

 اغالح ًحَُ گشدش وبس دس غَست ًبسضبیتي هشاجؼیي ًسجت ثِ آى1.

تطَیك وبسوٌبى  ثبالتش اص حذ اًتظبس ٍ هؤاخزُ وبسوٌبًي وِ هَججبت      2.
 .  ًبسضبیتي اسثبة سجَع سا فشاّن وشدُ اًذ
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 تشویق و تنبیه كاركنان 
 

عشح تىشین دستَسالؼول تطَیك ٍ تٌجیِ وبسوٌبى دس   12ٍ  8ثش اسبس هَاسد 
ضَسایؼبلي اداسی تػَیت ضذ اّن ًىبت هٌذسج دس   20/10/1382جلسِ هَسخ 

 :دستَسالؼول ثطشح ریل هي ثبضذ
ثِ هشدم خذهت اسائِ هي  "دستَسالؼول ضبهل ٍاحذّبیي هي گشدد وِ هستمیوب

 .دٌّذ
 .هجٌبی تطَیك فشم ًظشسٌجي اص هشاجؼیي هي ثبضذ

دسغذ اص وبسوٌبى دس ّش سبل ثش اسبس اهتیبص هىتسجِ جْت تطَیك ثِ سییس   5
 .هي ضًَذ دستگبُ هؼشفي 

اص ثیي وبسوٌبى وِ هَسد تطَیك لشاس گشفتِ اًذ تؼذادی ثؼٌَاى وبسوٌبى ًوًَِ  
 .دس جطٌَاسُ ضْیذ سجبیي هؼشفي هي ضًَذ
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 تنبيه كاركنان

 :هجٌبی تٌجیِ وبسوٌبى هَاسد ریل هي ثبضذ•
 ًتبیج ًظشسٌجي اص اسثبة سجَع•
 گضاسش ثبصسسبى عشح تىشین•
 ضىبیبت ٍاغلِ اص اسثبة سجَع•
 سبیش سبصٍوبسّبی ًظبستي•
هبُ هتَالي ثیطتشیي تؼذاد ثشخَسد  3دسغذ اص وبسوٌبًي دس  5•

ًبهٌبست سا داضتِ اًذ ثب تَجِ ثِ لبًَى سسیذگي ثِ تخلفبت اداسی  
 .ثب آًبى ثشخَسد هي ضَد
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 :در مورد مديران
 هػبدیك: الف•
دس غَستي وِ اهتیبص ٍاحذ تحت ثشسسي هذیشی دس سِ ًَثت سٌَاتي  •

 ًبهغلَة تطخیع دادُ ضذ  
دسغذ   20ًسجت ػذم سضبیت هشاجؼیي دس ول ٍاحذ سبصهبى ثیص اص •

 .ثبضذ
گضاسش ٍاغلِ اص ٍاحذ سسیذگي ثِ ضىبیبت هجیي ػولىشد ًبهغلَة ٍاحذ  •

 .سبصهبًي ثبضذ
 :ًحَُ الذام: ة•
 .دس هشاحل اٍل هَسد تزوش لشاس هي گیشد•
 .دس غَست تىشاس دس دٍسُ ّبی ثؼذی پیطٌْبد تغییش ضغل دادُ هي ضَد•
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 .سیضی ثشًبهِ ٍ هذیشیت سبصهبى تَسظ استطبء ثب هجبسصُ تطذیذ لبًًَي الیحِ تٌظین - 

 ٍ هطوَل   دستگبّْبی سؤسبی ٍ ٍصساء  تَسظ هػَثِ ایي اجشای دادى لشاس اٍلَیت دس - 
  . هٌظَس ایي تحمك ثشای هذیشاى تَجیِ ٍ آهَصش

 ٍ سیضی ٍثشًبهِ هذیشیت سبصهبى ّوبٌّگي ثب عشح ایي هفبد سبصی فشاگیش ٍ سسبًي اعالع - 
 . ایشاى اسالهي جوَْسی سیوبی ٍ غذا

 سمف تب هطوَل اجشایی دستگبّْبی تَسظ هػَثِ ایي اجشای ّبی ّضیٌِ ثیٌی پیص - 
   . ای سشهبیِ ٍ ای ّضیٌِ ثَدجِ هَافمتٌبهِ دس هػَة اػتجبسات

 ّش هػَثِ  ایي خػَظ دس سا خَد ػولىشد گضاسش هَظفٌذ هطوَل اجشایي دستگبّْبی - 
  است هَظف هزوَس سبصهبى ٍ اسسبل وطَس سیضی ثشًبهِ ٍ هذیشیت سبصهبى ثِ یىجبس هبُ 3

 اداسی ػبلي ضَسای ثِ هَسد حست ثش سا ًتبیج ٍ جوؼجٌذی سا ٍاغلِ اعالػبت یىجبس هبُ 6 ّش
 ًوبیذ گضاسش




